Budget 2013 i korthet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 om budget
2013, plan 2014-2015. Totalt innebär budgeten för
2013 ett resultat på 4,7 miljoner kr. Det resultatet är
inte tillräckligt för att uppnå kommunens finansiella
mål som är att resultatet ska vara minst 1 % av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. För att uppnå
målet krävs ett resultat på 7,2 miljoner kr.
Resultatbudget (miljontals kronor)

Budget 2013

Verksamhetens nettokostnad

-706,5

Skatteintäkter

635,8

Utjämningsbidrag

83,7

Finansiella intäkter

1,9

Finansiella kostnader

-10,2

Årets resultat

4,7

Vad går dina skattepengar till 2013?

Skattesatsen i Älmhult är 20,60. Det betyder att på varje
intjänad 100-lapp går 20,60 kr till kommunen i skatt.
Budget 2013 är beräknad på att skattesatsen inte ändras
men beslutet tas av kommunfullmäktige i november
2012. I bilden nedan visas hur 20,60 kr fördelas på
respektive verksamhet.
Kommunalskatt
20,60 kr

Budgeten är en plan
över hur mycket
pengar kommunen
får in och vad pengarna används till.
Kommunfullmäktige
fastställer budgeten
för kommande år i
juni. Varje nämnd
tilldelas en summa
pengar för sin verksamhet. Dessutom
beslutar kommunfullmäktige om verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning och
övergripande mål
för nämnderna.
Därefter tar de olika
nämnderna fram sin
internbudget och
verksamhetsplan.

Kvar efter kommunalskatt
79,40 kr

Fördelning av kommunalskatt
Utbildningsnämnden
8,19
Socialnämnden
6,90
Kommunledningsförvaltningen inkl kostverksamheten
1,98
Tekniska förvaltningen
0,91
Kultur- och fritidsnämnden 0,74
Politisk verksamhet
0,21
Miljö- och byggnämnden
0,19
Gemensamma nämnden för
familjerätt
0,02
Övrigt
1,46
Totalt
20,60 kr

Några av nämndernas övergripande mål 2013
Kommunledningsförvaltningen
inklusive kostverksamheten
Kommunens verksamheter erbjuds en
näringsriktig kost med en hög andel
ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta
och klimatsmarta råvaror.
Tekniska förvaltningen
Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska
miljöbelastningen.
Miljö- och byggnämnden
Bidra till utveckling av god arkitektur
och bevarande av arkitektoniskt
värdefulla byggnader och miljöer.
Kultur- och fritidsnämnden
Ändamåls- och tidsenliga anläggningar
och lokaler.

Utbildningsnämnden
Kunskap och färdigheter: öka måluppfyllelsen med stöd av fokusering på
kunskapsuppdraget och förbättrat
kvalitetsarbete.
Socialnämnden
Individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott
bemötande, tydlig information och av
att individens behov är i fokus.
Gemensamma nämnden för familjerätt
Genom ett gott bemötande och genom
att eftersträva att verksamheten vilar på
beprövad erfarenhet och vetenskaplig
grund ska gemensamma nämndens
insatser uppnå god kvalitet.

Vill du veta mer, kontakta Camilla Åström, tfn 0476-551 48 eller besök www.almhult.se

